Zápis
z 15. zasedání Zastupitelstva obce Suchonice,
konaného dne 5. ledna 2017 v 18 hodin.
Přítomni: Růžičková Jitka, Ing.Přidalová Pavla, Gelatková Milada, Nesvadba Pavel , Spurný
Jaromír, Ing. Hluší Tomáš, Jana Hacsiková
Občané:
.
1) Zahájení a schválení programu
Zasedání Zastupitelstva obce Suchonice bylo zahájeno v 18 hodin starostkou obce Jitkou
Růžičkovou.
Starostka konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno a informace o konání zasedání byla podle
§ 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Suchonice a současně i
na elektronické úřední desce.
Starostka dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatovala, že
přítomno je sedm členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starostka určila ověřovatele zápisu pana Pavla Nesvadbu a ing. Tomáše Hlušího.
Provedením zápisu pověřila paní Martu Skopalíkovou.
Starostka seznámila přítomné s navrženým programem zasedání.

1) Zahájení a schválení programu
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání
3) Zpráva o hospodaření obce
4) Rozpočtové opatření č. 7/2016
5) Podání žádostí o dotace na rok 2017
6) Zpráva z valné hromady mikroregionu Království
7) Různé
– zvýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstva dle novely nařízení vlády
č. 37/2003 Sb.
8) Diskuze a závěr

Starostka rozšířila navržený program v bodě 4) rozpočtové opatření č. 7/2016 a č. 8/2016 a zeptala
se, zda chce někdo program doplnit. K programu zasedání nebyly vzneseny další návrhy na
doplnění, tak nechala starostka o doplněném programu zasedání hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice schvaluje program 15. zasedání:
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se
Usnesení č. 1 bylo přijato.
2) Kontrola usnesení z minulého zasedání:
- ZO pověřilo starostku podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na altán a venkovní komunikace
mezi obcí Suchonice a firmou Pozemní stavby Žádník. Dodatek byl podepsán 21.10.2016.
- ZO pověřilo starostku provést a schválit rozpočtové opatření před účetní závěrkou za měsíc
prosinec 2016. Rozpočtové opatření č. 8/2016 bylo provedeno a bude přečteno během programu
zasedání.
- ZO pověřilo starostku podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené s panem
,
na elektroinstalaci na sokolovně. Dodatek nebylo nutné uzavřít, protože
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náklady na elektroinstalaci nedosáhly částky 83.526 bez DPH, na které byla smlouva uzavřena,
ale jen 75677,- Kč. Důvodem byla instalace levnějšího osvětlení do altánu.
- ZO souhlasilo s výměnou pozemků mezi Arcibiskupstvím olomouckým a obcí Suchonice . Obec
požádala Metropolitní kapitulu u Svatého Václava v Olomouci o vyjádření a dostala odpověď, že
od záměru odkoupit lesní pozemek ustoupili, protože by nezískali ucelenou část lesa od ostatních
vlastníků. Starostka navrhla, že obec pošle žádost na Římskokatolickou farnost Penčice ohledně
odkoupení části pozemku parc.č.124/4, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Suchonice..
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se:
Usnesení č. 2 bylo přijato.
3) Se zprávou o hospodaření obce Suchonice k 31.12.2016 seznámila paní Skopalíková. Příjmy za
rok 2016 po konsolidaci činily 3.857 381,- Kč a výdaje po konsolidaci činily 4.153 990,- Kč.
Zůstatek na účtu k 31.12.2016 u České spořitelny a.s. byl 3.257 907,58 Kč, zůstatek na účtu u
České národní banky byl 37 047,98 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice bere na vědomí zprávu o hospodaření obce Suchonice za rok 2016.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se
Usnesení č. 3 bylo přijato.
4) Rozpočtové opatření č. 7/2016 a 8/ 2016.
Rozpočtové opatření č. 7/2016 provedla ing.Přidalová v listopadu, na straně příjmu došlo ke
splacení půjčky 350 000,- Kč, které obec zapůjčila římskokatolické církvi, dále se zvýšil příjem
z odvodů z loterií, z 8000,- na 11.600,- tedy navýšení o 3600,- Kč.
Ve výdajové části byl navýšen rozpočet u pohřebnictví, nákup služeb o částku 1600,- Kč, jednalo
se o zpracování záměru na restaurování kříže na hřbitově , dále navýšení rozpočtu dary
obyvatelstvu z 3000,- Kč na 5000 Kč, které obec Suchonice obdržela od MAS Hanácké
království za propagaci SCLLD a tyto prostředky byly použity pro mažoretky.
Rozpočtové opatření č. 8/2016 provedla starostka dne 28.12.2016. V příjmové části došlo
k navýšení sankčních poplatků od jiných subjektů, schválený rozpočet byl 0,- Kč, v říjnu 2016
jsme navýšili rozpočet o 20.000,- Kč, a v prosinci jsme dostali další platbu ve výši 15.000,- Kč.
Tyto částky obec dostala jako 50 % z pokuty udělené ČIŽP za přestupky v oblasti nakládání
s odpady v katastru obce Suchonice. Z této druhé částky jsme zapojili 10 400,- Kč.
Ve výdajové části se jednalo o navýšení příspěvku pro MŠ Suchonice o 10.000,- Kč a navýšení
činnosti místní správy, nákup služeb o 400,-Kč. Starostka se zeptala, zda má někdo dotaz
k provedeným rozpočtovým opatřením a nechala hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2016 a 8/2016.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se
Usnesení č. 4 bylo přijato.
5) Podání žádostí o dotace na rok 2017
Obec Suchonice podala v prosinci 2016 žádost o poskytnutí dotace na rok 2017 z Ministerstva
pro místní rozvoj na projekt Oprava kříže a márnice na místním hřbitově. Termín pro podávání
žádostí byl do 31.12.2016. Celkové předpokládané náklady na opravu kříže a márnice jsou
235 000,- Kč, dotace je 70 %, tedy 164 500,- Kč. Žádost zpracovala místostarostka Ing. Pavla
Přidalová.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice bere na vědomí podání žádosti o poskytnutí dotace na rok 2017 z
Ministerstva pro místní rozvoj na projekt: Oprava kříže a márnice na místním hřbitově
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo přijato.
Obec Suchonice podala v prosinci 2016 žádost o poskytnutí dotace na rok 2017 z Ministerstva
pro místní rozvoj na projekt Hřiště s bylinkovou příchutí. Termín pro podávání žádostí byl do
31.12.2016. Hřiště bude na obecním pozemku u mateřské školy. Předpokládané náklady na dětské
hřiště jsou 575 000,- Kč, dotace je též 70 %, maximální částka je však 400 000,- Kč, tedy žádost o
dotaci je 400 000,- Kč. Žádost zpracovala místostarostka Ing. Pavla Přidalová.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice bere na vědomí podání žádosti o poskytnutí dotace na rok 2017 z
Ministerstva pro místní rozvoj na projekt: Hřiště s bylinkovou příchutí.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo přijato.
Dále jako každý rok je možnost podat žádost z POV Olomouckého kraje 2017, termín pro podávání
žádostí je do 31.1.2017.
Dotační titul č. 1 – Podpora budování a obnovy infrastruktury obce, dotační titul č. 2- Podpora
zpracování územně plánovací dokumentace. Maximální částka dotace je 300 tisíc. Seminář
k tomuto dotačnímu programu proběhne 12.1.2017. Starostka navrhuje podat žádost z dotačního
titulu č.1 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z POV Olomouckého kraje 2017, dotační
titul č.1 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení bylo č. 7 bylo přijato

6) Zpráva z valné hromady mikroregionu Království. Valná hromada se konala v prosinci
v Grygově. Byla zhodnocena činnost sdružení mikroregionu, vytvořen plán valných hromad.
V naší obci se bude konat valná hromada mikroregionu dne 23. března 2017.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice bere zprávu z valné hromady mikroregionu Království na vědomí.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.8 bylo přijato.
7) Různé

Starostka uvedla, že došlo k novelizaci nařízení vlády č. 37/2003, kterou se zvyšují odměny
neuvolněným členům zastupitelstev, podle kterého je možno vyplácet tyto měsíční odměny:
starosta 19980,-Kč, místostarosta 11219,-Kč, předseda výboru 1176,- Kč, člen zastupitelstva 511,Kč. Protože došlo i k navýšení minimální mzdy, tak starostka navrhla zvýšit odměny pro
neuvolněné členy zastupitelstva. Odměny se budou vyplácet s účinností od 1.2.2017 takto odměna za výkon starosty ve výši 11900,- Kč měsíčně, odměna za výkon místostarosty ve výši
5300,-Kč, odměna za výkon předsedy výboru 800,-Kč / stejná jako dosud / , odměna členovi
zastupitelstva 350,-Kč / stejná jako dosud /. Při souběhu výkonu několika funkcí se odměna
neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle
rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.
Starostka se zeptala, zda má někdo z přítomných k tomuto bodu připomínky, protože tomu tak
nebylo, nechala hlasovat o návrhu usnesení.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Suchonice v souladu s nařízením vlády č. 414/2016 Sb., schvaluje s účinností
od 1.2.2017 odměny neuvolněným členům zastupitelstva takto: za výkon funkce starosty 11900,Kč měsíčně, za výkon funkce místostarosty 5300,- Kč měsíčně, za výkon funkce předsedy výboru
zastupitelstva ve výši 800,-Kč měsíčně, za výkon funkce člena zastupitelstva obce ve výši 350,-Kč
měsíčně. Při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva
obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší
odměna.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č.9 bylo přijato.
8) Diskuze a závěr
Starostka sdělila přítomným, že 25. února bude masopustní veselice a 26. února dětský maškarní
karneval.
Dále sdělila, že Technické služby vyhlašují každý rok soutěže na množství vyprodukovaného
odpadu na občana za rok a na procentní vytříděnost komunálního odpadu. V roce 2016 se obec
Suchonice umístila na prvním místě v obou soutěžích, což obnáší finanční odměnu ve výši 1500,Kč bez DPH za každou soutěž.
Starostka konstatovala, že dne 6. prosince 2016 proběhla kolaudace sokolovny a týž den byl vydán
kolaudační souhlas. Nyní bude možné sokolovnu pronajímat zájemcům za částku 500,-Kč, jak
bylo schváleno již na dřívějším zasedání.
Starostka poté předala slovo Ing. Přidalové, která zhodnotila kulturní akce Rozsvícení vánočního
stromu a Předvánoční setkání pro seniory. Obě akce se těšily velké účasti a byly na ně kladné
ohlasy.
Starostka se zeptala přítomných, zda mají příspěvky do diskuze?
Pan Jaromír Spurný- dotaz , jestli je v obchodě vypuštěná voda z trubek? Ano voda z vodovodních
trubek i z topení je vypuštěna.
Ing. Tomáš Hluší zda je nějaký zájemce o pronájem obchodu?
Starostka-ještě se žádný zájemce nenašel.
Další diskusní příspěvky nebyly.
Starostka poděkovala všem členům zastupitelstva za účast a ukončila zasedání v 18: 50 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání 15. zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

Zápis byl vyhotoven dne: 9.1.2017
Zapisovatel: Marta Skopalíková
Ověřovatelé: Pavel Nesvadba

...……………………
………........................ dne ......................................

Ing. Tomáš Hluší

..................................... dne ......................................

Starostka:

..................................

dne ......................................
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